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Tahvil:    

 Dün yurt içi tahvil faizlerinde 20-30 baz puanlık düşüş kaydedildi. Bu 

sabah yurt içinde Şubat ayı dış ticaret verileri yayımlanacak. 2 yıllık 

tahvilin bileşik faizinin gün içinde %14 seviyesinin altına inip inmeyeceği 

izlenecek. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde ise aşağıda %12.50 seviyesi öne 

çıkıyor.   

Döviz:  

 Dün TRY, USD karşısındaki yaklaşık %1.7’lik kazanımla en iyi performansı 

sergileyen gelişmekte olan ülke para birimi oldu. 

 Son günlerde negatif ayrışan TL’de gözlenen alımlar, kısmen düzeltme 

hareketi, kısmen de Paskalya tatili öncesinde bazı yatırımcıların TL’deki 

kısa pozisyonlarını kapatması olarak değerlendirilebilir. 

 Bugün tatil nedeniyle birçok yurt dışı piyasa tatil olduğu için kur üzerinde 

yurt içi gelişmeler etkili olabilir. USD/TRY kurunda 3.95 seviyesinin altına 

inilmesi halinde gözler 3.9360 desteğine çevrilecek. İlk direnç olarak ise 

3.9700 seviyesini söyleyebiliriz.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 114,150, 113,800 ve 113,400 puan destek; 115,100, 

115,550 ve 116,100 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu hafta altının ons fiyatı US$ 1,320-1,357 ile son haftaların en geniş 

aralığında seyretti. A.B.D.’de bugün kıymetli metaller piyasası kapalı. 

 

 

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 114,844.56 0.63 -0.42 

BIST-30 140,063.36 0.63 -1.44 

BIST Bankacılık 168,667.69 1.68 -1.58 

FTSE 100 EOD 7,056.61 0.17 -8.21 

XETRA DAX 12,096.73 1.31 -6.35 

Dow Jones 24,103.11 1.07 -2.96 

S&P 500 2,640.87 1.38 -1.22 

Altın 1,324.00 -0.05 1.63 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 3.9412 -1.66 

EUR/TRY 4.8561 -1.72 

EUR/USD 1.2301 -0.05 

Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik 

Bir gün önceki kapanış 13.63 14.08 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 6.044  

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.00 

MB O/N borç verme faizi (%) 9.25 

MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 12.75 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

      

 

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 

Türkiye 10:00 Şubat ayı dış ticaret dengesi (US$ milyar) -5.75  -9.07 

Küresel - Tatil nedeniyle birçok piyasa kapalı    

Diğer gündem maddeleri için lütfen “Takvim” kısmına bakınız.     MA: Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 

Kaynak: ING, Thomson Reuters, Bloomberg 
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Görüş:  

TÜİK’in dün yayımladığı GSYH büyüme verilerine göre, Türkiye ekonomisi 

2017 yılının son çeyreğinde yıldan yıla %7.3 ile beklentinin üzerinde 

büyüdü. 2017 yılı büyümesi de %7.4 ile beklentinin üzerindeydi. 

Her ne kadar geçmişe dönük olsa da büyüme verisinin iyi gelmesi, 

önümüzdeki haftalarda açıklanacak teşvikler ve bir miktar da gelen 

düzeltme hareketi nedeniyle dün yurt içi tahvil piyasasında son günlerde 

gördüğümüz satış hareketi yerini alımlara bıraktı. Yurt içi tahvil faizlerinde 

20-30 baz puanlık düşüş kaydedildi. 

Bu sabah yurt içinde Şubat ayı dış ticaret verileri yayımlanacak. 

2 yıllık tahvilin bileşik faizinin gün içinde %14 seviyesinin altına inip 

inmeyeceği izlenecek. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde ise aşağıda %12.50 

seviyesi öne çıkıyor.  

A.B.D. piyasaları ise bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.2315, USD/TRY kuru 3.9565, sepet ise 4.4150 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün TRY, USD karşısındaki yaklaşık %1.7’lik kazanımla en iyi performansı 

sergileyen gelişmekte olan ülke para birimi oldu. 

Son günlerde negatif ayrışan TL’de gözlenen alımlar, kısmen düzeltme 

hareketi, kısmen de Paskalya tatili öncesinde bazı yatırımcıların TL’deki kısa 

pozisyonlarını kapatması olarak değerlendirilebilir. 

Bugün tatil nedeniyle yurt dışı piyasalar tatil olduğu için kur üzerinde yurt 

içi gelişmeler etkili olabilir. Sabah saatlerinde dış ticaret verileri izlenecek. 

USD/TRY kurunda 3.95 seviyesinin altına inilmesi halinde gözler 3.9360 

desteğine çevrilecek. İlk direnç olarak ise 3.9700 seviyesini söyleyebiliriz.  

USDTRY için Destek: 3.9500-3.9360-3.9250     Direnç: 3.9700-3.9850-4.0000 

EURUSD için Destek: 1.2290-1.2270-1.2240     Direnç: 1.2345-1.2375-1.2410 

 

 

 

28/03/2018 29/03/2018 (baz puan-bps)

değişim

2 yıllık gösterge 14.30 14.08 -22

10 yıllık gösterge 12.95 12.66 -30

10-2 yıl getiri farkı -135 -142

TR Eurobond ($) 28/03/2018 29/03/2018 değişim (US$)

2025 110.5 110.7 0.2

2030 148.5 148.6 0.2

2041 93.0 93.4 0.4

28/03/2018 29/03/2018 değişim (bps)

A.B.D. 10 yıllık (%) 2.78 2.74 -3

10-2 yıl getiri farkı 49 47

CDS (5 yıllık USD) 28/03/2018 29/03/2018 değişim (bps)

Türkiye 202 194 -7.7

Güney Afrika 153 151 -2.6

Rusya 122 122 0.2

Brezilya 166 162 -4.2

bileşik faiz (%) / kapanış 

Kaynak: Reuters

Döviz kurları 28/03/2018 29/03/2018 değişim (%)

EUR/USD 1.2307 1.2301 0.0%

USD/JPY 106.85 106.42 -0.4%

GBP/USD 1.4076 1.4015 -0.4%

USD/TRY 4.0076 3.9412 -1.7%

USD/ZAR 11.7678 11.8318 0.5%

USD/RUB 57.74 57.25 -0.8%

USD/BRL 3.3195 3.3054 -0.4%

Kaynak: Reuters

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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Görüş:  

Dün TL piyasalarındaki alıcılı hava hisse senedi piyasasında da etkili olurken, 

BIST-100 endeksi %0.63 artarak 114,844.56 puandan kapandı. BIST-100 

endeksinde 114,150, 113,800 ve 113,400 puan destek; 115,100, 115,550 ve 

116,100 puan ise direnç seviyeleri.  

Bugün tatil nedeniyle birçok piyasa kapalı. Altının ons fiyatı dün US$ hafif 

gerileyerek US$ 1,324 seviyesinden kapandı.  Bu hafta altının ons fiyatı US$ 

1,320-1,357 ile son haftaların en geniş aralığında seyretti. A.B.D.’de bugün 

kıymetli metaller piyasası kapalı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini 
Piyasa 

beklentisi 
Önceki veri  

30 Mart Cuma  

Türkiye 10:00 Şubat ayı dış ticaret dengesi (US$ milyar) -5.75  -9.07 

Küresel - Tatil nedeniyle birçok piyasa kapalı    

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

28/03/2018 29/03/2018 değişim 

BIST-100 114,129.30 114,844.56 0.63%

BIST-30 139,189.51 140,063.36 0.63%

XBANK 165,877.14 168,667.69 1.68%

XUSIN 133,203.66 132,047.89 -0.87%

MSCI TR 1,540,039 1,549,471 0.61%

MSCI EM 121.56 122.43 0.72%

VIX 22.9 20.0 -12.68%

Kaynak: Reuters

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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AÇIKLAMA 

“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler 

ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 

alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

“ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım 

önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş 

performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı 

olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK ve ING Menkul Değerler bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. 

Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Menkul Değerler ve çalışanlarının bu raporda 

sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Raporun, telif ve diğer hakları saklıdır; herhangi bir amaçla ING BANK’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde 

yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve 

öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. 

ING BANK, bu raporun Türkiye’de yayımlanmasından sorumludur. Bu rapor A.B.D’ye gönderilmemelidir”. 

 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru

